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 EEN GRENS IS EEN GRENS      / 41

     / 35
Naam:                                                       Klasnummer:    

Klas:                         Datum:  
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THEMATOETS OP REIS DOOR ONS LAND

■ Kruis aan wat bij de foto past. 
Je moet bij elke foto twee antwoorden aankruisen.

■ natuurlijke grens
■ kunstmatige grens
■ zichtbaar
■ onzichtbaar

■ natuurlijke grens
■ kunstmatige grens
■ zichtbaar
■ onzichtbaar

■ natuurlijke grens
■ kunstmatige grens
■ zichtbaar
■ onzichtbaar

■ natuurlijke grens
■ kunstmatige grens
■ zichtbaar
■ onzichtbaar
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 IK KEN DE KAART VAN BELGIË      / 142
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■ Zet de volgende provincies en provinciehoofdsteden op de juiste plaats op de kaart.
• Provincies (op een schrijflijntje): Henegouwen - Limburg - West-Vlaanderen - Luik
• Provinciehoofdsteden (naast een rond bolletje): Gent - Namen - Waver - Aarlen

■ Duid een natuurlijke grens van ons land aan met blauw.

■ Zet de volgende buurlanden op de juiste plaats op de kaart:  
Duitsland - Frankrijk - Nederland - Groothertogdom Luxemburg

■ Bekijk op de kaart. Welke provincie ligt …

• ten noorden van Vlaams-Brabant?                  

• ten oosten van West-Vlaanderen?                  

• ten zuidoosten van de provincie Antwerpen?                  
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 DE WINDROOS      / 43

 DE WINDSTREKEN      / 54

 AAN DE SLAG MET HET KOMPAS!      / 25
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■ Vul de hoofd- en tussenwindstreken aan op de windroos.

                      

           

           

                      

                      

■ Vul aan.

Overdag oriënteren we ons met behulp van de                           .

’s Middags staat de zon in het                           .

De zon komt nooit in het                           .

Maar … wat als de zon niet schijnt? Wat als het donker is? 

Dan is er een hulpmiddel: het                           .

Zich oriënteren =                                                                    

■ Draai het kompas zo dat de pijl van het noorden naar het noorden van de klas wijst. 
■ Wat zie je … 

• in het zuidwesten van de klas?  

• in het noordoosten van de klas?  
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eigen antwoord
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 HET PROVINCIESALON      / 37

 DE BURGEMEESTER EN DE GOUVERNEUR      / 36

EXTRA VRAAG
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■ Welke provincie heb jij onderzocht?  

Geef één bezienswaardigheid van je provincie.  

■ Je bent naar het provinciesalon geweest. Vertel welke provincie je graag zou bezoeken en waarom.

 

 

 

 

■ Kruis aan bij wie de uitspraak past.

burgemeester gouverneur

Hij/zij bestuurt de gemeente.

Hij/zij brengt de hulpdiensten samen bij een grote ramp.

Hij/zij wordt verkozen door de kiezers.

■ Hoe zou je buitenlanders overtuigen om ons land te bezoeken?

 

 

 

 

Evaluatie vaardigheden Mijn mening Mening leerkracht

Dit gaat 
heel goed!

Ik kan dit. 
Hier moet 
ik nog wat 

op oefenen. 

Dit gaat 
heel goed!

Ik kan dit. 
Hier moet 
ik nog wat 

op oefenen. 

Ik kan online informatie opzoeken.

Ik durf initiatief nemen.

Aanvulling:

Hoe deed ik de toets?

Ik denk Leerkracht vindt

eigen antwoord

eigen antwoord

eigen antwoord
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eigen antwoord


